
 

 

ATA N°. 935 DO DIA 19 DE MARÇO DE 2012 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos dezenove dias do mês de março de dois mil e doze às dezoito horas e trinta minutos 

reuniram-se os senhores Vereadores: Rosane Crespi, Rosane da Silva, João Nildo Borba 

Teixeira, Rúbia Dal’Maso, Valdemar Morello Seidler, Fernando Albuquerque, Antônio 

Antunes da Silva, Miltom dos Santos Amarante e Taniamar Webber Vicenzi em Sessão 

Plenária e Ordinária. Abertos os trabalhos da Sessão, o Senhor Presidente 

cumprimentou os presentes dando boas vindas aos Senhores Vereadores e convidou a 

segunda secretária a Vereadora Rosane Crespi que efetuasse a leitura da Ata Nº 934 de 

13 de Março de 2012, que depois de lida, submetida à apreciação e colocada em 

votação, obteve Aprovação Unânime. Após, o Senhor Presidente abriu espaço para 

inscrições a Tribuna Livre, não havendo inscrições o Senhor Presidente solicitou a 

primeira Secretária Vereadora Rosane da Silva que fizesse a leitura da Pauta do dia, 

onde constava os seguintes Projetos de Lei de autoria do Executivo: Projeto de Lei 

N°1.367, de 16 de Março de 2012, que autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito 

Especial no valor de R$ 97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos reais), destinado a 

aquisição de 01 Trator 4x4 para Secretaria de Agricultura com Recursos de Emenda 

Parlamentar Contrato de Repasse Nº 0373.743-51/2011/MAPA/CAIXA, e dá outras 

providências; Projeto de Lei N°1.368, de 16 de Março de 2012, que autoriza o Poder 

Executivo a abrir um Crédito Especial no Valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), destinado a contrapartida para aquisição de 01 Trator 4x4 para Secretaria de 

Agricultura com recursos de Emenda Parlamentar Contrato de Repasse N° 0373.743-

51/2011/MAPA/CAIXA, e dá outras providências, ambos os Projetos foram 

encaminhados para análise das Comissões. Como nada mais havia a ser tratado, o 

Senhor Presidente encerrou a Sessão, marcando a próxima para o dia 26 de Março de 

2012, segunda feira, às 18 horas e 30 minutos, da qual foi lavrada a Ata esta que após 

lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 
 


